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28. Say›n›n Ekidir

Temel Bilgiler, Tasar›m ve Uygulama Eki Say› : 5

Do¤al Gaz ‹ç Tesisat Uygulama
Kurallar›

1.Girifl
Bu uygulama ekinde alçak bas›nçla gaz beslemesi yap›lan binalarda bina servis 

vanas›ndan, orta bas›nçla beslenen binalarda bina da¤›t›m kutusundan itibaren do¤algazl› 

cihazlar›n gaz tesisatlar›nda kullan›lmas› gereken malzemeler, montaj kurallar› ile gaz 

kullanan cihazlar›n baca yap›lar›, baca ba¤lant›lar›nda uyulmas› gereken kurallar ve 

yap›lan gaz tesisatlar›n›n testleri anlat›lmaktad›r.

2. Kapsam	
Do¤algaz iç tesisat›n›n kapsam› gaz da¤›t›m› yapan firmalar›n kurallar› kapsam›nda 

oluflturulmaktad›r. Ayr›ca gaz da¤›t›m firmalar›nca yap›lan da¤›t›m sisteminin teknik 

ve altyap› özellikleri ile da¤›t›m sisteminin bas›nç flartlar› di¤er etkenleri oluflturmaktad›r. 

Örne¤in; Ankara’da alçak bas›nçl› flebekede 60-75 mbar’l›k düflük  bas›nçta binaya 

gelen do¤algaz, kullan›m öncesi sayaçtan geçmeden önce 21-25 mbar kullan›m bas›n-

c›na düflürülmekte ve cihazlara kadar bu bas›nçla götürülerek kullan›lmaktad›r (fiekil 

1). Büyük kapasiteli kullan›m› olan tesislerde ise 2-4 bar bas›nçtaki hatlardan al›nan 

gaz reglaj istasyonlar›na girmekte, kullan›m özelliklerine göre 100-300 mbar bas›nçlara 

düflürüldükten ve sayaçtan geçirildikten sonra cihazlara götürülmekte ve kullan›m ba-

s›nçlar›na düflürülerek cihazlarda kullan›lmaktad›r. 

Do¤al gaz kullan›lan di¤er kentlerde ise orta bas›nçl› flebekede 2-4 bar bas›nçla gelen 

gaz binalara gelmeden önce bina da¤›t›m kutusunda 300 mbar bas›nca düflürülerek bi-

naya getirilmekte ve cihazlar›n bas›nç ihtiyaçlar›na göre bina girifli veya kullan›m nok-

talar›nda gerekli bas›nçlara düflürülerek cihazlara ba¤lanmaktad›r (fiekil 2).

‹ç tesisat›n kapsam›;  alçak bas›nçla beslenen flebekede gaz kuruluflu taraf›ndan binaya 

getirilen servis hatlar›n›n ucundaki servis vanas›ndan itibaren, orta bas›nçl› flebekeden 

beslenen uygulamalarda ise bina da¤›t›m kutusundan  itibaren bafllamaktad›r (Servis 

hatt›, da¤›t›m kutusu, canl› hatlara s›cak gaz ba¤lant›s› hariç).

3. Bina ‹çi Gaz Tesisat›	
Bina girifl servis vanas›ndan itibaren gaz kullan›lan cihazlara kadar olan tesisat 

bölümüdür (fiekil 3a-3b).

Aytekin Çak›r, 
Mak. Müh. / TTMD Üyesi



fiekil 1. Alçak bas›nç flebekesinden beslenen iç tesisat flemas›

3.1. ‹ç Tesisat›n Bölümleri
‹ç tesisat afla¤›daki bölümlerden oluflmaktad›r;

a.	Bina Ba¤lant› (Servis) Hatt›: Ana da¤›-

t›m hatlar›ndan itibaren bina servis vanas›na 

veya da¤›t›m kutusuna kadar olan bölümdür.

Orta bas›nç ve alçak bas›nç hatlar›ndan 

beslenen sistemlerde  gaz kuruluflu taraf›ndan 

yap›lmakta veya yapt›r›lmaktad›r. Orta bas›nç 

hatlar›ndan beslenen sistemlerde bina da¤›t›m 

kutusu bina d›fl duvar›nda de¤ilse bina bah-

çesi giriflinden itibaren yap›lan toprak alt› 

hatlar dönüflüm firmas› taraf›ndan yap›lmakta 

ve hesaplamalarda bas›nç kay›plar› dikkate 

al›nmaktad›r.

b.	Bina Da¤›t›m Hatt›: Binada bulunan 

tüm cihazlar›n gaz beslemesini yapan iç 

tesisat bölümüdür. Bu bölümde izin verilen 

bas›nç kay›plar›  ² 0,3 mbar  olmal›d›r. 

c.	Kazan Hatt›: Kolon veya servisten al›nan 

sayaç ayr›m vanas› ile sayaç girifline kadar 

kazan için gerekli gaz beslemesini yapan  iç 

tesisat bölümüdür. Bu bölümde izin verilen 

bas›nç kay›plar›  ² 0,5 mbar  olmal›d›r.

d.	Brulör Tüketim Hatt› (Sayaç-
Süpürme Te’si Aras›): Kazan sayaç 

giriflinden brulöre gaz giriflindeki süpürme 

Te’sine kadar brulör için gerekli gaz 

beslemesini yapan  iç tesisat bölümüdür. Bu 

bölümde izin verilen bas›nç kay›plar› ² 1 

mbar  olmal›d›r.

e.	Brulör Hatt› : Brulör girifl vanas›ndan 

itibaren gaz armatür ve aksesuarlar›ndan 

oluflan bölümdür. Boru çap› hesaplamalar›nda 

bu bölümde izin verilen bas›nç kay›plar› 

boru, gaz armatür ve aksesuarlar›, yanma 

bafll›¤› kay›plar› ve kazan duman taraf› direnci 

toplam› olmak üzere ² 20 mbar’d›r.

f.	Kolon Hatt›: Binada bulunan dikey ana 

da¤›t›m boru ve aksesuarlar›ndan oluflan iç 

tesisat bölümüdür. Bu bölümde izin verilen 

toplam bas›nç kay›plar›  ² 0,0 mbar’d›r. 

g.	Tüketim Hatt›: Sayaçtan itibaren birden 

fazla cihaza ait gaz beslemesini yapan iç 

tesisat bölümüdür. Bu bölümde izin verilen 

bas›nç kay›plar›  ² 0,8 mbar’d›r.

fiekil 2. Orta bas›nç flebekesinden beslenen iç tesisat flemas›



fiekil 3a. Bina iç tesisat›n›n bölümleri (alçak bas›nçl› flebekeden beslenen

fiekil 3b. Bina iç tesisat›n›n bölümleri (orta bas›nçl› flebekeden beslenen)

h.	Sorti ve Cihaz Ba¤lant› Hatt›: Gaz 

kullanan her cihaz›n gaz beslemesini yapan 

iç tesisat bölümüdür. Bu bölümde izin verilen 

bas›nç kay›plar›  ² 0,5 mbar’d›r. 

3.2. ‹ç Tesisatlarda Boru Çaplar›n›n 
Hesaplanmas›
Bina iç tesisatlar›nda boru çaplar›n›n hesap-

lanmas›, TS 7363 –Aral›k 1990 “ Do¤algaz 

Bina ‹ç Tesisat› Projelendirme ve Uygulama 

Kurallar›”na ve bu standarda göre haz›rlanm›fl 

olan MMO Yay›n No:133 “Gaz Tesisat› Proje 

Haz›rlama Teknik Esaslar›” yay›n›na göre 

yap›lmaktad›r.

3.2.1. Tesisat ‹flletme Bas›nc› :
Bina  iç tesisatlar›nda iflletme bas›nc› ilgili 

gaz kurulufllar›n›n teknik flartnamelerine ve 

uygulama kurallar›na göre belirlenmektedir. 

Binadaki kullan›lan cihazlar›n tüketim ve 

sayaç ile gaz armatürlerine göre bu bas›nç 

21 mbar’dan  4 bar’a kadar olabilir.

3.3. Boru ve Ba¤lant› Elemanlar› 
3.3.1. ‹ç Tesisat Borular›
Bina iç tesisatlar›nda afla¤›daki borular 

kullan›labilir;

a) Siyah Çelik Borular:

1)	TS 301 “Borular, dikiflsiz ve dikiflli vida 	

difli aç›labilir, vidal› çelik”

2)	TS 302 “Borular, hassas, dikiflsiz, çelik” 

3)	TS 346 “Borular, yuvarlak, dikiflsiz, 	

alafl›ms›z çelik, özel amaçlar için”

4)	TS 381 “Borular, dikiflsiz, çelik, s›cak ve 	

bas›nca dayan›kl›”

Çelik boru kullan›ld›¤›nda et kal›nl›klar› en

az;

Boru anma çap› (iç çap) : 

DN < 20 mm olan borular için en az 1.5 mm 

DN > 20 mm olan borular için en az 2.0 mm 

olmal›d›r.

b) Bak›r Borular:

1) TS 9872 EN 1057 “Borular, bak›r (dikiflsiz 

genel amaçlar için”

Bak›r boru kullan›ld›¤›nda et kal›nl›klar›

en az;

Boru anma çap› (d›fl çap): 

d< 20 mm ise 1.0 mm 

22 mm< d< 42 mm ise 1.5 mm 

> 42 mm ise 2.0 mm olmal›d›r.

c) Galvanizli Çelik Borular:

1) TS 914 “Galvanizleme (s›cak dald›rma 

metodu ile) üretilmifl borular”

Galvanizli çelik boru kullan›ld›¤›nda et 

kal›nl›klar› en az;

Boru anma çap› (iç çap): 

DN < 20 mm olan borular için en az 1.5 mm 

DN > 20 mm olan borular için en az 2.0 mm 

olmal›d›r.

Borularda  difller  TS 61-200, TS 61-201,  

TS 61-202,  TS 61-210’ standardlar›na uygun 

olmal›d›r. 

3.3.2. Ekleme Parçalar›
Bina iç tesisatlar›nda boru tiplerine göre 

afla¤›daki ekleme parçalar› kullan›labilir;

a) Siyah çelik borular›n  diflli ba¤lant›lar›nda:	

TS 11 EN 10242 “Boru ba¤lant› parçalar›, 	

dökme demir, temperlenmifl, difl aç›lm›fl” 	

ve TS 931 “Boru ba¤lant› parçalar›, çelik, 	

vidal›” ‘e uygun, siyah çelik borular›n  	

kaynakl› ba¤lant›lar›nda;	

TS 2649 “Boru ba¤lant› parçalar›, çelik, 	

kaynak a¤›zl› veya flanfll›” ‘a uygun,	

siyah çelik borular›n  flanfll›  ba¤lant›-	

lar›nda;	

TS ISO 7005-1 “Flanfllar, boruya kaynakl› 	

düz” ‘e uygun ekleme paçalar› kullan›l›r.

b) Bak›r Borularda:	

K›lcal lehimli bak›r özel ekleme parçalar› 	

ile pirinç veya bronz ba¤lant› elemanlar› 	

kullan›lmal›d›r.     

c) Galvanizli Çelik Borular:	

Galvanizli vidal› ekleme parçalar› kullan›l-	

mal›d›r. Galvanizli borularda kaynakla  	

birlefltirme  yap›lamaz.



3.4. Boru ve Ba¤lant›larda Birlefltirme 
Yöntemleri
Borular›n diflli veya kaynakl› birlefltirilmesi 
konusunda kesin kurallar ve gaz kurulufllar› 
aras›nda standard uygulamalar yoktur. 

Ankara’da EGO kurallar›na göre DN 65 (2 
1/2”) ve daha büyük çapl› gaz hatlar›nda siyah 
borular mutlaka kaynakl› olarak birlefl-
tirilmekte, bina içi kazan ve kolon tesistlar› 
ile sayaç girifline kadar 1” borular kaynakl› 
bilrfltirilmekte ve sayaç sonras› tüm tesisatlar 
vidal› olarak birlefltirilmektedir.

‹stanbul ‹GDAfi ve Kocaeli ‹ZGAZ 
kurallar›na göre boru çap› ne olursa olsun 
tüm iç tesisatlarda siyah borular mutlaka 
kaynakl› olarak birlefltirilmektedir. Bursa 
BURSAGAZ ve Eskiflehir ESGAZ kural-
lar›na göre ise boru çap› ne olursa olsun tüm 
iç tesisatlarda galvanizli çelik borular mutlaka 
diflli olarak birlefltirilmektedir. Ayr›ca bak›r 
boru ve ekleme parçalar›n›n gaz tesisat›nda 
kullan›lmas› halinde yumuflak lehim de¤il 
sert lehim kullan›lmas› gerekmektedir.

Standard uygulamalar olmad›¤›ndan gaz kullan›lacak di¤er bölgelerde de farkl› uygulamalar 
olaca¤› san›lmaktad›r. 

3.5. Yer Alt› Gaz Tesisatlar›nda Uygulama Kurallar›
Özellikle orta bas›nçtan beslenen flebekelerde gaz da¤›t›m kutusunun binadan uzakta olmas› 
durumunda dönüflüm firmalar›n›n yapmas› gereken yer alt› tesisatlar›nda afla¤›daki hususlar 
sa¤lanmal›d›r. 

3.5.1. Yeralt› Gaz Borular› ve Yerlefltirme Kurallar›
Yeralt› gaz boru tesislerinde  kullan›lacak çelik borular, TS 6047'ye; polietilen (PE) borular 
ise TS 10827, PE  ba¤lant› parçalar› TS 6270'e uygun olmal›d›r. Çelik  borular›n et kal›nl›¤› 
en az 2.5 mm olmal› ve PE borular› gerekli bas›nca dayan›kl› et kal›nl›¤›nda seçilmeldir. 
Borular›n  birbirine  eklenmesi çelik borularda  kaynakl› olmal›, PE borularda ise al›n kayna¤› 
veya elektrofüzyon fittingslerle yap›lmal›d›r. Yeralt›nda kalacak  k›s›mlar en az 45 cm derinli-
¤e gömülmelidir. Dikiflsiz çelik borularda dirsek kullan›m› yerine mümkün oldu¤unca so¤uk 
bükme yap›lmal›, ek yeri say›s›n›n azalt›lmas› temel prensip olmal›d›r. Bina ba¤lant› hatt›n›n 
yeralt›na döflenen k›s›mlar› için boru alt›na 10 cm, boru üstüne 20 cm olacak flekilde kum 
ile yast›klama yap›lacakt›r (TS 8955, TS 9051, TS 9210, TS 10038, TS 10331, TS 5437).

3.5.2. Boru Tesisat›n›n Korozyona Karfl› Korunmas›
Yeralt›na  döflenen  çelik  borular korozyona karfl› TS 2169'a uygun  olarak korunmal›d›r. 
Bu amaçla çelik boru kullan›lmas› durumunda çelik boru TS 5139 ve TS 5140’ a göre 
polietilen ile veya  TS 4356'ya göre bitümle kaplamal› olmal›d›r. Ayr›ca kaynak yerleri tam 
olarak izole edilmelidir. ‹zolasyon  % 50 bindirmeli so¤uk veya s›cak sarg› ile yap›lmal›d›r.
Sarg›da pot veya delik bulunmamal›d›r. Kaplama toprak seviyesinden ç›kt›¤› yerden 
en  az 20 cm yukar›ya kadar devam etmelidir. Yerüstü borular› ise astar boya üzerine sar› 
renkli (krom sar›s›) ya¤l› boya ile boyanmal›d›r. (Galvanizli  boru kullan›lmaz ise) Kullan›lan 
borular üzerine flablonla ‘DO⁄ALGAZ’ ibaresi iflaretlenmelidir. Teknik olarak ihtiyaç  
duyulan  yerlerde TS 5141'e göre katodik koruma yap›lacakt›r

3.6. ‹ç Tesisat Borular›n›n Yerlefltirilmesi Kuralllar›
3.6.1.Genel Kurallar
1- Binalara ba¤lanacak servis  hatlar› tamamlanmadan iç tesisat yap›lmas› gerekiyorsa servis 
hatt›n›n çekilece¤i yer, malzeme ve  boyutland›r›lmas› gaz kuruluflu 
taraf›ndan önceden belirlenmlidir.
2- Çelik  borular›n bükümü iç çaplar daralt›lmayacak flekilde ilgili boru standartlar›na uygun 
yap›labilir. Borularda dirsek yerine bükme yap›lacaksa afla¤›daki bükme yar› çaplar›  
sa¤lanmal›d›r.
3- Do¤algaz boru geçiflleri ve at›k gaz boru ç›k›fllar› kesinlikle binan›n tafl›y›c› yap› ele-
manlar›na (kirifl, kolon, perde vb.) zarar vermemelidir. Zorunlu hallerde ilgili gaz 
kuruluflunun görüflü ve gerekli kurumlardan izin al›nmal›d›r. 
4- Bina ba¤lant› hatlar› binaya, binan›n girifline en yak›n, yeterince ayd›nl›k ve kuru, kendi 
kendine  havalanabilen ve bir tehlike an›nda  kolayca ulafl›labilen  bir yerinden girmelidir.

fiekil 4. Duvar geçifllerinde k›l›f uygulamas›

‘den küçük olmamal›d›r.

Bükme yay›n›n yar› çaplar›

20 mm (3/4 ”)  borularda 	 125 mm

25 mm (1”)  borularda	 150 mm

32 mm (1 1/4”)  borularda	 200 mm

40 mm (1 1/2 ”)  borularda	 250 mm

50 mm (2”)  borularda	 250 mm

fiekil 5. Döfleme geçifllerinde k›l›f uygulamas›



Buradaki gaz borusu ve ana kapama vanas› 

hasar görmeyecek flekilde monte edilmifl ve 

korunmufl olmal›d›r. Bu  yer bina  deposu ve 

oturma yeri olarak kullan›lmamal›d›r. Kapa-

ma  vanas›  küresel çelik vana olmal›, servis 

hatt› anma çap› 80 mm’den  büyük  olan 

yerlerde  bina d›fl›na ikinci bir kapama vanas› 

konmal›d›r. Kapama vanas› açma kapamay› 

engellemeyecek  flekilde gerekli görülürse 

muhafaza alt›na al›nmal›d›r.

5- Bina ba¤lant› hatlar›, bina d›fl duvar› ve 

döflemelerden koruyucu borular  kullan›lmak 

suretiyle geçirilmelidir. Bu hatlar›n zemin 

üstüne  ç›k›fl ve bina içine girifl noktalar› ara-

s›nda  kalan k›s›mlar› korozyona ve mekanik 

darbelere karfl› tam korunmufl olmal›d›r. 

6- Duvar, döfleme ve tavan geçifllerinde mut-

laka boru k›l›f› kullan›lmal›d›r. Gaz

borusu ve koruyucu k›l›f  borusunun efl  mer-

kezli olmas› sa¤lanmal›d›r. K›l›f borusunun 

iç çap›, gaz borusunun d›fl çap›ndan en az 20 

mm daha büyük olmal›d›r. Koruyucu boru-

nun, bina d›fl duvar›nda s›k› ve ya¤mur vb. 

sular› tam s›zd›rmaz olarak yerlefltirilmesi 

ve duvar›n d›fl taraf›ndan yaklafl›k 50 mm, 

iç taraf›ndan yaklafl›k 10 mm döfleme geçifl-

lerinde ise  üstte 50 mm altta (tavan) 10 mm 

taflmas› sa¤lanmal›d›r. K›l›f ile gaz borusu 

aras›nda kalan boflluk zamanla kat›lafl›p çatla-

mayacak özellikte uygun macunla doldurula-

rak tam s›zd›rmaz hale  getirilmelidir. Koru-

yucu boru içinde kalan gaz borusunda ek ye-

ri bulunmamal›d›r (fiekil 4-5).

7-Do¤al gaz Tesisatlar› 

a - Tüm zay›f ak›mla çal›flan telefon, zil, kap› 

otomatlar›, kablolu tv. anten vb. kablolar› ile 

bunlar›n ba¤lant› buatlar›ndan en az 15 cm,

b -  Kuvvetli ak›mla çal›flan  bina elektrik 

tesisatlar›, sayaçlar›, priz, anahtar ve  elektrik 

cihazlar› vb. ile bunlar›n ba¤lant› buatlar›ndan 

en az 30 cm uzakta olacakt›r.  Elektrik sayaç 

ve cihazlar›ndan 30 cm’den yak›na tesisat 

yap›lmas› gereken zorunlu  durumlarda

gaz kurulufllar›n›n onay› ve  gerekli emniyet 

tedbirleri al›nmak suretiyle bu mesafe k›sal-

t›labilir.

8-Gaz borular›n› kendi amac› d›fl›nda (elek-

trik, topraklama hatt› vb.)  kullanmak kesin-

likle yasakt›r.

9-‹ç tesisat borular› duvarlara çelik dübelli 

kelepçelerle tutturulmal›d›r. Boru çap-

lar›na göre kelepçelerin yatay ve dikey

fiekil 6- Çeflitli boru destekleri

	Boru Çap›	 Yatay boruda aral›¤›	 Düfley boruda aral›¤›	
1/2“	 2,0 m	 2.5 m	

3/4 "	 2,5 m	 3,0 m	

1 "	 2,5 m	 3,0 m	

1 1/4 "	 2,7 m	 3,0 m	

1 1/2 " 	 3,0 m	 3,5 m	

2 "  	 3,0 m	 3,5 m		

2 1/2 "	 3,0 m	 3,5 m	

3 " 	 3,0 m	 3,5 m	

4 "	 3,0 m	 3,5 m	

6 "	 5,5 m	 7,5 m	

8 " 	 6,0 m	 8,5 m

Tablo 1. Boru Kelepçelerinin Aral›klar›

uygulamalar›nda olmas› gereken aral›klar›  (Tablo 1)’de verilmifltir. Boru çaplar›n›n büyük 

veya borular›n a¤›r olmas› hallerinde ise duvara veya zemine uygun boru destekleri ile 

sabitlenmelidir (fiekil 6). Kelepçeler veya boru destekleri yang›na karfl› dayan›kl› malzemelerden 

yap›lmal›d›r. 

10-Duvar içindeki  kanal ve flaftlardan geçen  iç tesisat borular› kelepçelerle tespit edilmeli 

ve üstleri havaland›rmaya uygun kapak ve ›zgaralarla örtülmelidir. 

11-S›va alt›na do¤algaz tesisat borusu döflenmez (Zorunlu hallerde TS 7363'e bak›lmal›d›r).

12-‹ç tesisat borular›, tafl›y›c› yap› eleman›  olarak kullan›lmaz. Bunlar di¤er borular›n 

üzerinde biriken yo¤uflma, s›z›nt› veya terleme sular›ndan etkilenmemesi için di¤er borular›n 

en üstünde uygun bir seviyeye yerlefltirilmelidir. Zorunlu hallerde di¤er tesisat borular›n›n

alt›na yerlefltirilirse damlamalara karfl› araya tava konulmal› ve tavada birekebilecek sular 

tahliye edilmelidir.

13-Gaz borular›, kapal› hacim içinden, sözgelifli,  kanal vb. içinden, geçirilmemelidir. Ancak 

tesisat kanal› içinden geçirildi¤inde bu kanal tam olarak  havalanabilecek biçim ve boyutta 

olmal›d›r.



14-Havaland›r›lmayan bölümlerden geçiril-

mesi zorunlu oldu¤u  hallerde iç tesisat 

borular›, koruyucu borular içine döflenmelidir. 

Koruyucu boru ile iç tesisat borusu aras›ndaki 

bofllukta yo¤uflma suyu oluflma tehlikesi 

varsa, bu boflluk  elveriflli bir madde ile dol-

durulmal› veya koruyucu  borunun iki ucuna, 

su ve gaza karfl› s›k› olarak kapat›lmal›d›r.

15-‹ç tesisat hatlar›, ayd›nl›k, asansör boflluk-

lar›, garaj, yang›n merdivenleri, hava-

land›rma, duman ve çöp bacalar› ile davlum-

baz içinden geçirilmemelidir. Odun, kömür, 

çöp depolar›na ve asma tavan içine döflen-

memelidir. 

17-Kalorifer kazanlar›n›n gaz besleme borusu 

d›fl›nda, (ayn› sayaçtan beslenen tesisler 

vb.özel durumlar hariç) kalorifer dairelerin-

den gaz borular› geçirilemez.  Ancak zorunlu 

hallerde k›l›f içerisinden geçirilebilir.

18-Boru  hatt› içinde  bulunmas› muhtemel 

yabanc› maddelerin bas›nçl›  hava ile 

sürüklenip d›flar›ya at›lmas› için  boru hatt›n›n 

yatay bölümü ile düfley bölümünü birlefltiren 

en büyük kesitli ve en alt noktas›na temizleme 

Te parças› ve kolon boflaltma için en üste bir 

Te yerlefltirilmelidir.

19-Büyük veya birleflik binalarda binan›n 

dilatasyonla ayr›lm›fl iki  k›sm› aras›nda farkl› 

oturma olabilece¤inden, buralardaki iç tesisat 

borular› bu durumdan etkilenmeyecek  

flekilde kompansatör veya buna benzer  esnek 

ba¤lant› eleman› ile ba¤lanmal› veya boru 

geçiflinin etraf›nda boruya kesme kuvveti 

uygulamayacak flekilde gerekli boflluk b›rak›l-

mal›d›r. Deprem bölgeleri veya alt›nda maden 

ocaklar› iflletilen bölgeler gibi toprak 

kaymalar› olabilecek yerlerde bina ba¤lant› 

hatlar› ile iç tesisat hatlar› aras›nda olufla-

bilecek gerilmeleri önlemek amac›yla bina 

ba¤lant› hatt› ile ana kapama vanas› veya 

ana kapama vanas› ile iç tesisat hatlar› aras›n-

da kompansatör veya benzer esnek bir ba¤lan-

t› eleman› kullan›lmal›d›r (TS 10878-10879-

10880).

20-Rutubetli yerlerde döflenen iç tesisat boru-

lar› korozyona karfl› tam korunmufl olmal›d›r.

21-Gaz  boru ba¤lant›  elemanlar›yla yap›lm›fl 

vidal› ba¤lant›larda amac›na uygun plastik 

esasl› vb. s›zd›rmazl›k malzemeleri  kulla-

n›lmal› veya s›zd›rmazl›k macunu ile birlikte 

keten kullan›lmal›d›r. Bu s›zd›rmazl›k 

malzemeleri  ilgili  standarda  uygun olmal›d›r 

(TS 10944 EN 751-1, TS EN 751-2 TS EN 

751-3).

22-Kolon, iflletme taraf›ndan her zaman kolayca durumu kontrol edilebilecek  ve  kolayca 

görülebilecek  yerlerden geçirilmelidir. Ana ve  servis girifli olan binalarda katlara ç›kan 

kolon,  merdiven bölümünden geçirilmek üzere döflenir. Ancak, kolon kap›c› odas›ndan ve 

s›¤›nak içinden geçirilemez.

23-Her iç tesisatta, sayaçlardan önce sayaç vanas› ve gaz cihazlar›ndan öncede bir  kapama 

vanas› bulunacakt›r. (Ocak veya F›r›n gibi cihazlar›n gaz ba¤lant›lar›nda Bayonet vana + 

hortum veya küresel vana + hortum fleklinde ba¤lanmal›d›r). Vanalar TS 9809 veya uluslararas› 

kabul görmüfl standartlara uygun küresel vana olmal›d›r.

24-‹flletmelerce mühürlenmifl vanalar, sayaçlar ve regülatörler iflletme yetkililerinden baflka 

kimse taraf›ndan aç›lamaz. Canl› hatlardan gaz ba¤lant›s› yap›lamaz.

25-Her ana kapama vanas›ndan sonra gereken yerlerde gaz kuruluflunca kabul edilmifl 

yöntemlere uygun uzun diflli (kontra somunlu) veya rekorlu sökülebilir ba¤lant› yap›lmal›d›r.

26-Tamamlan›p da  henüz iç tesisat  hatlar›na ba¤lanmam›fl olan veya iflletmeden ç›kar›lm›fl 

bulunan yap› ba¤lant› hatlar› ile  yeralt›na döflenen tüketici hatlar› ana kapama vanas›ndan 

sonra vidal› kapak, kör tapa veya kör flanfl ile gaz kaç›rmayacak bir biçimde kapat›lmal›d›r.

27-‹ç tesisatlarda kaynak kontrolleri gözle muayene, Dye Penetrat, Radyografi ve Ultrasonografi 

ile yap›labilir. ‹nsanlar›n sürekli mevcut oldu¤u yerlerde Radyografi ve Ultrasonografi ile 

kontrol yap›lamaz.

29-Bina  kolon hatlar›n›n  havaland›r›lmas› için gaz›n  toplanmas› muhtemel ve çat›ya yak›n 

üst noktada havaland›rma kanal› veya menfez aç›lmal›d›r. Ayr›ca gaz›n s›z›nt› nedeniyle 

toplanma riski olan yerlere siren ba¤lant›l› gaz alarm cihaz› konulabilir. 

30-Tesisat borular› bina d›fl›ndan uygulan›rsa hat üzerine genleflmelere karfl› kompansatör 

konulmal›d›r.

31-Merdivenlerin basamak k›s›mlar›ndan kolon borusu veya sayaç branflman borusu 

geçirilmemesine özen gösterilmelidir.

3.6.2-Sayaçlarla ‹lgili Kurallar
1. Sayaç Tip ve Modelleri

Do¤algaz tesisatlar›nda 3 tip sayaç kullan›lmaktad›r.

a) Körüklü Sayaçlar:TS 5910 EN 1359’a uygun olmal›d›r. 

b) Rotary Sayaçlar:

c)Türbinli Sayaçlar: TS 5477’ye uygun olmal›d›r.
2. Sayaçlar›n Kullan›m Özellikleri
a. Körüklü sayaçlar 2,5 m3/h’den 160 m3/h kapasitelere, rotary ve türbinli sayaçlar 	

ise 40 m3/h’den 25.000 m3/h kapasitelere kadar üretilmektedir. Genellikle 40 m3/h’e 	
kadar körüklü bu kapasitenin üstünde ise rotary veya türbinli sayaçlar kullan›l-	

maktad›r.

Kat yüksekli¤i

270 cm. den az

olan binalarda

ilgili Gaz 

Kuruluflunun

verece¤i

ölçülere ve

onayl› gaz

projesi

bilgilerine

uyulmal›d›r.

fiekil 7. Konut tipi sayaç montaj ölçüleri



b. Elektronik ön ödemeli konut sayaçlar›n›n 	
G4 tipi d›fl›ndaki tüm sayaçlarda pals 	
üretim sistemi ve kit ba¤lant› konnektörü 	
bulunmal›d›r.

3-Sayaç Montaj›yla ‹lgili Genel Kurallar:
a.	Sayaçlar, Gaz ‹flletmesi veya bu iflletmenin 	

yetkilendirdi¤i firmalar taraf›ndan monte 	
edilmelidir.

b.	Sayaçlar elektrik sayac›, anahtar, priz, 	
buat, elektrikle çal›flan aletler ve  elektrik 	
kablolar›ndan, s›cak su borular›ndan 	
minimum 30 cm. mesafede olmal›d›r.

c.	Regülatörler TS 10624'e, filtreler TS 	
10276'ya, küresel vanalar TS EN 331, TS 	
9809' e  uygun olmal›d›r.

d.	Sayaç, filtre ve regülatör gurubunun 	
montaj› kazan dairesi içine yap›lma-	
mal›d›r.

e.	Sayaçlar duman bacalar› üzerine monte 	
edilmemelidir.

f.	Duvara  monte edilen sayaçlar  kolay 	
okunabilir bir yüksekli¤e yerlefltirilmelidir 	
(fiekil 7).

g. U 65  m3/h ve daha küçük kapasitedeki 	
körüklü tip sayaçlar duvara  konsol ile, 	
daha büyük kapasitedeki 100 ve 160 m3/h 	
kapasiteli körüklü  sayaçlar yere yap›lacak 	
beton kaide üzerine monte edilmelidir 	
(fiekil 8).

h.	Duvara  monte edilecek  ticari tip sayaçlar, 	
uygun ask› ve destekler  üzerine  yerlefltiril-	
melidir. 

i.	Rakorlu vidal› ba¤lant›s› olan sayaç  	
ba¤lant›lar›nda  ön gerilme  oluflturma-	
yacak ve de¤iflik tip sayaçlar›n kullan›m›na 	
imkan sa¤layabilecek flekilde metalden 	
TS 10878’e uygun esnek ba¤lant› eleman› 	
kullan›lmal›d›r (fiekil 9).

j.	Tüm sayaçlarda sayaç girifline ve 100 	
m3/h‘in üzerinde tüketime sahip her türlü 	
sayaç ç›k›fl›na TS 9809’a uygun gaz kesme 	
vanas› konulmal›d›r (fiekil 10).

k.	Sayac›n bina d›fl›na konulmas›  durumunda 	
sayaç ve sayaç hatt› elemanlar› korozyona 	
dayan›kl› malzemeden yap›lm›fl bir 	
koruyucu muhafaza içine al›nmal›d›r. 	
Muhafaza kutusu tabii havalanmay› 	
sa¤layacak flekilde imal edilmelidir 	
(fiekil 11).

l.	Vanalar kolay müdahale edilebilir ve aç›l›p 	
kapat›labilir konumda monte edilmelidir. 	
Bu vanalarda herhangi bir tehlike an›nda 	
abonenin veya bir baflkas›n›n kolayca 	
kapatabilmesini sa¤layacak flekilde bir 	
açma kapama kolu olmal›d›r ve aç›k-kapal› 	
konumlar›n› gösterir iflaret tafl›mal›d›r. Bu 	
vana kollar› ayr›ca kolayca ulafl›labilecek 	
flekilde yerlefltirilmifl olmal›d›r.

m.	Is› merkezinin toplam yüküne eflit veya 	
% 5 daha küçük kapasitede sayaç 	
seçilebilir.

fiekil 8. Sayaç konsollar› ile duvara montaj

fiekil 10. Rotary sayaç ba¤lant›s›nda armatür yerleflimleri

fiekil 11. Bina d›fl› sayaçlar için muhafaza kutusu

Alçak Bas›nçl› fiebeke Orta Bas›nçl› fiebeke

fiekil 9. Körüklü sayaç ba¤lant›s›nda armatür yerleflimleri



n.	Tesisat ba¤lant›lar›nda  TS 10908, 10910, 	
10911, TS EN 751-1, 751-2, 751-3’e 	
uygun s›zd›rmazl›k macunu veya  s›zd›r-	
mazl›k contalar› kullan›lacakt›r.

o.	Filtre ve regülatör; kolayca sökülüp 	
tak›labilir, temizlenebilir ve ölçümler 	
yap›labilir konumda monte edilmelidir. 

p.	Sayaçlar ve sayaç hatt› elemanlar› 	
havaland›r›lan, nemsiz, d›fl  etkenlere  	
karfl›  korunmufl, endeksi kolay okunabilir, 	
bak›m ve de¤ifltirilmesine imkan veren 	
bir  yere konulmal›d›r.

q.	Sayaçlar duvar ile sayaç aras›nda en az 2 	
cm aral›k kalacak flekilde duvara 	
yerlefltirilmelidir.

r.	Sayaç sökülmesinde statik elektrikten 	
korunmak için sayac›n girifl ç›k›fl  borular› 	
aras›nda bir iletken tel ile köprüleme  	
yap›lmal›d›r.

s.	Kalorifer kazanlar› için kullan›lan  sayaçlar 	
kesinlikle kazan daireleri içine yerlefltiril-	
memelidir.

t.	Sayaçlar, ilgili memurlar›n kolayca girip 	
muayene edebilecekleri ve göstergeleri 	
kolayca okuyabilecekleri, ayr›ca görevli-	
lerin gaz› rahatça kesip açabilecekleri  	
flekilde ayd›nl›k, havaland›r›labilen, 	
rutubetsiz  ve donmaya  karfl› korunan 	
çok s›cak olmayan (en çok 35 °C) yerlere 	
yerlefltirilmelidir. Sayaçlar yan›c› ve 	
patlay›c› maddelerin bulundu¤u yerlere 	
yerlefltirilemez.

u.	Sayaç  numaratörlerinin  yükseklikleri, 	
yerden, bina içinde 220 cm'yi bina d›fl›nda 	
180 cm'yi aflmamal›d›r.

v.	Sayaçlar, yap›larda konut içlerine 	
konulmamal›d›r. Ticari abonelerde yap› 	
içerisinde konulan sayaçlar›n bulundu¤u 	
yerler, g›da maddeleri deposu, çöplük vb. 	
flekilde kullan›lmamal› ve yak›n›na patla-	
y›c› ve parlay›c› maddeler konulmamal›d›r.

w.	Abonelere ait sayaçlar, iflletmelerin onay›n› 	
almak kofluluyla yap› içlerinde  topluca 	
bir yere  konuldu¤unda tesisat borular› bir 	
baflkas›na ait konut içinden geçirilme-	
melidir.

x.	Gaz sayaçlar› kesinlikle balkon, konut ve 	
asansör girifl kap›lar›n›n üstüne konulma-	
mal›d›r. Ancak, zorunlu hallerde gaz 	
kuruluflunun onay› al›narak uygun bir yere 	
monte edilebilir.

y.	Kazan sayaçlar›n›n montaj›, ilgili gaz 	
kuruluflu veya yeterlilik verdi¤i kurumlar 	
taraf›ndan yap›l›r. Gaz kurulufluna kayd› 	
yap›lmayan hiçbir sayaç monte edilemez.

z.	Girifl bas›nc› 100 mbar’›n üzerinde proje-	
lendirilen do¤algaz tesisatlar›nda kullan›-	
lacak sayaçlara TS 10877’ye uygun 	
elektronik hacim düzeltici (korrektör) 	
kullan›lmas› ilgili gaz kuruluflunun iste¤ine 	
ba¤l›d›r. Gaz kuruluflu isterse korrektör 	
yerine endeksi belli bir katsay›yla çarparak 	
gaz miktar›n› belirleyebilir.

4-Ferdi Is›tmada Kullan›lan Gaz Cihazlar›
4.1. Cihaz Tipleri
Is›tma ve s›cak su üretimi yapan gaz yak›tl› cihazlar yakma düzenlerine göre üç ana gruba 
ayr›l›rlar. 
1.	A tipi cihazlar (Bacas›z cihazlar),
2.	B tipi cihazlar (Bacal› cihazlar),
3.	C tipi cihazlar (Hermetik ve baca fanl› cihazlar).

4.1.1. A Tipi Cihazlar (Bacas›z Cihazlar)
Yanma için gerekli havay› bulunduklar› ortamdan al›p yanm›fl gazlar› yine ayn› ortama  
veren cihazlard›r.  A tipi cihazlarda oksijen azalmas› veya karbondioksit miktar›n›n artmas› 
halinde gaz ak›fl›n› kesecek emniyet sistemi bulunmal›d›r.

Yatak odalar›na, banyo ve  12 m3' den küçük hacimler ile balkonlara  yerlefltirilemezler. 
Ancak; ilgili gaz kuruluflunun uygun görmesi, gerekli imar izni al›nmak koflulu ile kapat›lan 
balkonlara ve donma tedbiri al›narak aç›k balkonlara yerlefltirilebilir. Yerlefltirildikleri  
mahalde  d›fl atmosfere aç›k en az 100 cm2 net geçifli olan alt havaland›rma menfezi, bunun 
yar›s› kadar da üst havaland›rma menfezi bulunmal›d›r. Alt havaland›rma menfezi, zemin 
döflemesinin hemen üstünde bulunmal›, üst havaland›rma menfezi ise zemin döflemesinden 
en az 1,8 m yükseklikte olmal›d›r. Bu menfezler sürekli aç›k kalmal›d›r. Havaland›rman›n 
bitiflik odalara ba¤lant›l› olarak yap›lmas› halinde bu mahallerde atmosfere aç›lan pencere 
bulunmas› gerekir. Müstakil veya  bitiflik odalarla ba¤lant›l› olarak havaland›r›lmas› yap›lan 
bir mahalde kullan›lan cihazlar›n toplam kapasiteleri 7.5 kw'› geçmemelidir. 
Ancak; bu tip c›hazlar›n do¤algazl› olarak kullan›lmas› tavsiye edilmez.

4.1.2. B Tipi Cihazlar  (Bacal› Cihazlar)
Yanma için gerekli olan havay› bulunduklar› ortamdan al›p, yanm›fl gazlar› uygun bir baca 
vas›tas› ile d›flar› atan cihazlard›r. Net hacimleri 8 m3'ten küçük  olan yerlere yerlefltirilemez. 
Konulacaklar›  hacimlerin büyüklü¤ü ne olursa olsun bu tip cihazlar balkon, yatak odas›, 
banyo, WC gibi yerlere konulamaz. Bu cihazlar için en uygun yer emniyet aç›s›ndan mutfakt›r. 
Ancak; ilgili gaz kuruluflunun uygun görmesi, gerekli imar izni al›nmak koflulu ile kapat›lan 
balkonlara ve donma tedbiri al›narak aç›k balkonlara yerlefltirilebilir. Bu tip  cihazlar›n 
bulunduklar› mahalde d›fl atmosfere aç›k en az 100 cm2 net geçiflli  havaland›rma menfezi 
(ventilasyon) bulunmal›d›r. Menfezin  cihaz karfl›s›ndaki duvar veya  pencereden aç›lmas›na 
özen gösterilmelidir. Radyatörün üzerine konulmas› tercih sebebidir. Bu menfezlerin 
büyüklü¤ü cihaz kapasitesine dikkate al›narak 	           		

          Q (Kcal ) x 5,2
A =   -------------------------- =  . . . .  cm2

  	                   1000

formülüne göre hesaplanacakt›r.

fiekil 12. Gazl› cihazlar›n baca ba¤lant› örnekleri



fiekil 13. B tipi bacal› cihazlar›n bacaya ba¤lant› detay› (metal d›fl› bacalar)

fiekil 14. B tipi bacal› cihazlar›n bacaya ba¤lant› ölçüleri

Cihazlara yan hacimlerden havaland›rma sa¤lanabilir. Havaland›rman›n bitiflik odalara 
ba¤lant›l› olarak yap›lmas› halinde bu mahallerde atmosfere aç›lan ventlilasyon bulunmas› 
gerekir. Ayd›nl›ktan hava sirkülasyonu yap›lamaz.

4.1.3. C Tipi Cihazlar (Denge Bacal› / Hermetik Cihazlar)
Yanma  için gerekli havay› d›fl ortamdan al›p, yanm›fl gazlar› yine d›fl ortama veren cihazlard›r. 
D›fl atmosfere duvar› olan banyo, WC, mutfak,  yatak odas› gibi bölümlere yerlefltirilebilir. 
Bunlar›n  bacalar› mutlaka atmosfere aç›k, hava sirkülasyonu olan yerlere ba¤lanmal›d›r. 
Denge bacal› cihazlar›n at›k gazlar› kapal› balkona verilemez. Gaz  cihazlar›n›n ›s›nan  d›fl 
yüzeyleri ile yanabilen veya kolayca  tutuflabilen  yap› elemanlar› ve kullan›lan eflyalar 
aras›ndaki  aç›kl›k en az 50 cm olmal›d›r. 
Aç›k  alanlarda  denge bacal› cihazlar›n  baca ç›k›fl  borular›n›n yüksekli¤i borunun  alt 
kenar›ndan  ölçülmek üzere en az 0.3 m olmal›d›r. ‹nsanlar›n geçti¤i yerlerde, örne¤in 
kald›r›mlarda bu yükseklik baca ç›k›fl borusunun ucunda özel muhafazan›n  bulunmamas› 
durumunda en az 2 m olmal›, araçlar›n bulundu¤u veya geçti¤i yerlerde ek olarak özel 
önlemler al›nmal›d›r. D›flar›ya  taflan çat› veya ahflap kaplaman›n, üstten bacaya uzakl›¤› en 
az 1.5 m olmal›d›r. Baca ç›k›fllar› gerekiyorsa d›fl etkenlere karfl› paslanmaz veya galvanize 
çelik tel örgü kafeslerle korunmal›d›r. Rüzgarla  direkt karfl›  karfl›ya gelen  baca ç›k›fllar›ndan 
kaç›n›lmal›d›r (TS 12514).

4.1.4. C Tipi Baca Fanl› Cihazlar
Yanma için gerekli havay›  monte edildi¤i mahalden al›p, yanm›fl gazlar› aç›k atmosfere 
veya fanla uygun özellikte bacaya veren cihazlard›r. Bu tip cihazlarda  ventilasyon flart›

aranacakt›r. Baca uygulamalar› ile ilgili üretici 
firma kriterleri geçerlidir. Hermetik veya 
baca fanl› cihazlarda at›k gaz borusu kapal› 
balkonlarda mutlaka balkon d›fl›na  kadar 
ç›kar›lmal›d›r. Daha önce cihaz tak›lm›fl 
bulunan binalara yeni cihaz  tak›l›rken estetik 
kurallara uyulmal›d›r (Bacalar›n ayn› aksa 
getirilmesi vb.).

4.2- Cihazlar›n Gaz Ba¤lant›lar›
Gaz cihazlar›n›n gaz hatt› ba¤lant›lar›nda, 
cihaz›n tipine göre ›s›ya dayan›kl› sabit veya 
esnek tip sökülebilir ba¤lant› borular›  kul-
lan›lmal›d›r. Is›tma ve s›cak su üretimi yapan 
cihazlarda; gaz borusunun cihaza giriflinde 
küresel gaz kesme vanas› konulmal›, söküle-
bilir bir ba¤lant›dan sonra gaz armatürüne 
sabit boru veya esnek (fleks›b›l) metal boru 
ile ba¤lant› yap›lmal›d›r. Piflirme cihazlar›nda 
ise gaz cihaz› girifline küresel gaz kesme 
vanas› veya özel gaz kesici bayonet vana 
konulduktan sonra uygun esnek ba¤lant› 
borusu alev ve s›cak gazlardan etkilenme-
yecek bir biçimde yerlefltirilmelidir.
Üretici  firmalarca haz›rlanan  kullanma  
k›lavuzlar› do¤rultusunda önerilen kurallar; 
ilgili standartlara ve gaz kuruluflu kurallar›na 
uygun olmak flart›yla uygulanabilir.
Kombilerin montaj  kurallar›  (TS 12514)’da 
fiofbenlere  ait montaj  kurallar›  (TS 12096)’ 
da verilmifltir.

4.3- Cihazlar›n Baca Ba¤lant›lar›
4.3.1-B Tipi Bacal› Cihazlarda Baca 
Ba¤lant›lar›
B tipi bacal› cihazlar standardlara uygun 
yap›lm›fl bir bacaya ba¤lanmal›d›r. Do¤algaz 
cihazlar›n›n bacalar›; yanma gazlar›ndaki 
yo¤uflmaya dayan›kl› malzemelerden imal 
edilmeli, tam s›zd›rmaz olmal›,  baca yere 
kadar indirilmeli, altta temizleme ve kontrol 
kapa¤› bulunmal›d›r. Metal bacalarda en altta 
drenaj ba¤lant›s› oluflturulmal›d›r. Cihazlar 
bacan›n tam alt›na konulmamal›d›r. Cihazlar 
bacaya  tek dirsek kullan›larak en fazla 1 m. 
baca borusu ba¤lanabilir. Baca borusu cihaz 
ç›k›fl›nda cihaz baca ç›k›fl çap›n›n 2 kat› uzun-
lukta h›zland›rma  parças›  oluflturularak ve 
tek dirsek yap›larak baca aç›nd›r›lm›fl uzun-
lu¤u  en fazla 2,5 m. olarak uygulanabilir. 
Yanm›fl gaz borular› bacaya do¤ru % 3 yük-
selen e¤imle bacaya ba¤lanmal› ve baca kesi-
tini  daraltacak flekilde baca içine sokulmama-
l›d›r. ‹malatç› firman›n  verdi¤i  bilgiler, ilgili 
standartlara ve yap›lacak  baca hesaplar›na  
ba¤l› olarak gaz kuruluflu onay› ile bu mesafe 
de¤iflebilir.



fiekil 15. B tipi bacal› cihazlar›n metal bacaya ba¤lant› detay›

fiekil 16. Hatal› baca ba¤lant›lar›
Do¤al  çekiflli bacal› cihaz ile baca aras›na konulan yanm›fl gaz borular›nda 90'lik dirseklerden 

kaç›n›lmal›, elle sökülmeyecek flekilde ba¤lanmal›d›r. Borular s›zd›rmazl›¤› sa¤layacak 

flekilde   birlefltirilmeli ve  ba¤lant›larda  kullan›lacak s›zd›rmazl›k maddeleri s›ca¤a dayan›kl› 

olmal›d›r. Bu borular korozyona, ›s›ya dayan›kl› malzemeden yap›lm›fl olmal› ve biçimi  za-

manla bozulmamal›d›r. 

Yanm›fl gaz borular›, paslanmaz çelik ile do¤algaza uygun metallerden ve her iki yüzeyi de 

emaye edilmifl çelik sac gibi malzemelerden  yap›labilir. Galvaniz sac ve plastik malzemeler 

kullan›lamaz. Düz borularla ba¤lanamayan cihazlarda ilgili gaz kuruluflunca uygunlu¤u

fiekil 18. C tipi Cihaz›n Ekzantrik Bacayla 
çat›dan veya duvardan Hermetik Baca 
Ba¤lant›s›

fiekil 17. C tipi Hermetik Baca Ba¤lant›s›

kabul edilen TS/TSEK belgesi bulunan 
paslanmaz çelik veya kal›nl›¤› 120 mikrondan 
fazla olan alüminyum fleks›b›l borular 
kullan›labilir. Yanm›fl gaz borular›n›n kesiti, 
yanm›fl gazlar› kusursuz bir flekilde  bacaya 
verebilecek büyüklükte seçilmelidir. Dairesel 
kesitler  tercih edilmelidir. Dikdörtgen 
kesitlerin seçilmesi  halinde uzun kenar k›sa 
kenar›n en çok 1,5 kat› olmal›d›r. Yanm›fl 
gaz borular›, yan›c› ve patlay›c›  maddelerin 
bulundu¤u hacimlerden geçirilmemelidir. 
Kap› pencere vb. yap› elemanlar›ndan en az 
20 cm, di¤er yap› elemanlar›ndan 40 cm 
uzakta olacak flekilde yerlefltirilmelidir. TS 
3541'e göre izolasyonu yap›lmas› durumunda 
yukar›daki mesafeler % 25 oran›nda k›salt›-
labilir. Yanm›fl gaz borular›na klape tak›lmas› 
durumunda ilgili imalatç› firmalar›n talimat-
lar›na ve gaz kuruluflu kurallar›na uyulmal›d›r. 
Birden çok yanm›fl gaz  borular›n›n , bir ortak 
boruda  birleflmesi  TS 7363, TS 2165, TS 
11382 ve TS 11389’daki kural ve flartlara  
uygun olmal›d›r. 

Do¤al çekiflli cihazlar ile aspiratörler ayn› 
bacaya ba¤lanmamal›d›r. Ayr›ca farkl› 
bacalara ba¤lanm›fl olsalar bile eksi bas›nç 
yaratacak aspiratörler kombi ile birlikte



çal›flt›r›lmamal›d›r. Baca borusu ucunun 
bacaya fazla girmemesi için at›k gaz borusuna 
s›n›rland›rma parças› konulmal›d›r (fiekil 13-
14-15-16). 

4.3.2.C Tipi Hermetik Cihazlarda Baca 
Ba¤lant›lar›
C tipi hermetik cihazlar imalatç› cihaz 
firmas›n›n uygun gördü¤ü kurallara göre 
afla¤›daki türde bacalara ba¤lanmal›d›r;
a-Eksantrik veya konsantrik özel baca boru-
lar›yla (fiekil 17-18-19-20-25),
b-Taze hava emifli ve yanma gazlar› ayr› ayr› 
iki boruyla (fiekil 21-22-23-25),
c-Sadece yanma gazlar› boruyla (hava emifli 
d›fl atmosfere aç›k ventilasyonla), (fiekil 24).

fiekil 23. C tipi cihaz›n çift borulu olarak  
duvardan hava ve baca ba¤lant›s› 
(kuranglezden)

fiekil 24. C tipi cihaz›n tek baca borulu 
olarak duvardan baca ba¤lant›s›

fiekil 25. C tipi cihaz›n çift borulu olarak 
çat›dankonzantrik boruyla hava ve baca
ba¤lant›s›

fiekil 22. C tipi cihaz›n çift borulu olarak 
duvardan hava ve baca ba¤lant›s›
(balkondan)

fiekil 21. C tipi cihaz›n çift borulu olarak duvardan hava ve baca ba¤lant›s›

fiekil 20. C tipi cihaz›n ekzantrik bacayla duvardan hermetik baca ba¤lant›s›

fiekil 19. C tipi cihazlar›n hermetik baca ba¤lant›s›nda uyulmas› gereken kurallardan
örnekler



fiekil 26. Adi Baca fiekil 27. Müstakil  Baca fiekil 28. Havaland›rmal› ba¤›ms›z bacafiekil 28. Havaland›rmal› ba¤›ms›z baca

5. Do¤algazl› Cihaz Bacalar›	
5.1. Bacalar›n S›n›fland›r›lmas›
Yanm›fl gaz bacalar›n› üç ana gruba ay›rmak 
mümkündür:	

- Adi bacalar,	
- Müstakil (Ba¤›ms›z, Ferdi) bacalar,	
- Ortak (Müflterek, fiönt) bacalar.

5.1.1. Adi Bacalar
Tek kolon halinde zeminden çat›ya kadar 
yükselen, birden fazla birimin kullanabilece¤i 
flekilde tasarlanm›fl bacalara adi baca denir. 
Ba¤›ms›z bacalar›n çok fazla yer kaplamas› 
nedeniyle tercih edilirler. Bu tip bacalara 
do¤algaz cihazlar› ba¤lanmaz. Di¤er yak›tlar 
için de önerilmeyen bir baca tipidir (fiekil 
26).

5.1.2. Müstakil (Ba¤›ms›z, Ferdi) 
Bacalar
Tek kolon halinde, hitap edece¤i birimden 
çat›ya kadar yükselen ve sadece bir cihaz›n 
ba¤lanmas›na göre tasarlanm›fl bacalara müs-
takil baca denir.  Cihazlarda yanma için ge-
rekli hava atmosfere aç›k ventilasyon ile sa¤-
lan›r (fiekil 27). Yanma havas›n›n emniyetli 
bir flekilde sa¤lanmas›, sabit baca çekiflinin 
sa¤lanmas› ve baca içinde yo¤uflman›n azal-
t›lmas› amac›yla kullan›lan ve cihaz›n bulun-
du¤u ortama önceden belirlenmifl kesit ölçü-
sünü sa¤layan bir menfez ile havan›n sa¤lan-
d›¤› havaland›rmal› müstakil bacalar da uygu-
lanabilir (fiekil 28). Yurdumuzdaki müstakil 
baca uygulamalar›nda; TS 11386, TS 7363’de 
belirtilen kurallar geçerlidir. En çok 5 katl› 
yap›larda uygulanabilir. Bacalarda etkin baca 
yüksekli¤i; kat› ve s›v› yak›tl› ocaklarda en 
az 5, gaz yak›tl› ocaklarda en az 4 m olmal›d›r.
Boyutland›rma TS 2165 ve TS 11388’e göre 
yap›lmal›d›r. Bacal› cihazlar›n ba¤land›¤› 

bacalara aspiratör ve fanl› cihazlar ba¤lana-
maz.

5.1.3-Ortak (Müflterek, fiönt) Bacalar
Zeminden çat›ya kadar yükselen ana baca 
ve buna ba¤lanan her birime ait branflman-
lardan meydana gelen  bacaya ortak  baca 
denir (fiekil 29-30-31).

Birden fazla cihaz›n ba¤lanabildi¤i baca 
tipidir. Yard›mc› flönt bacalar ana bacaya 
ba¤lanmadan önce  bir kat yüksekli¤ine kadar 
yükselmelidir. Bu yükseklik 120 cm’den az 
olmamal›d›r (Gazl› flöminelerde 300 cm).
Yurdumuzdaki flönt baca uygulamalar›nda;TS 
11386, TS 7363’de belirtilen kurallar geçer-
lidir.

TS 11386’ya göre gaz yak›tl› 30 kW’anma 
gücünde 3 cihaz ba¤lanabilir. Ancak; müstakil 
bacalarda oldu¤u gibi en çok 5 katl› yap›larda 
da uygulanabilir (TS 7363 Çizelge 8).
Ba¤lanan cihazlar ayn› tipte olmal›d›r.
En son kat bacas› müstakil baca olarak yap›l-
maktad›r. Mutfak havaland›rma bacas› ve ci-
haz bacalar› bir birinden etkilenmemesi için 
baca ucunda birbirlerinden ayr›lm›fl konumda 
d›fla aç›lmal›d›r. fiönt bacalarda etkin baca 
yüksekli¤i; kat› ve s›v› yak›tl› ocaklarda en 
az 5, gaz yak›tl› ocaklarda en az 4 m olmal›d›r. 
Boyutland›rma TS 2165 ve TS 11388’e göre 
yap›lmal›d›r. 

Bacal› cihazlar›n ba¤land›¤› bacalara aspiratör 
ve fanl› cihazlar ba¤lanamaz. 5 kattan yüksek 
yap›larda flönt baca grupland›rmas› 
yap›lmaktad›r. 10 kattan daha yüksek yap›lar-
da gaz kurulufllar›n›n uygulama kurallar›na 
göre 2 ayr› sistem uygulanmaktad›r (fiekil 
34).

•	 Üstten itibaren 10 kat bacal› cihaz ile flönt 	
bacaya ba¤lant›, altta kalan di¤er katlarda 	
hermetik cihaz,

•	 Alttan itibaren 10 kat için bacal› cihaz ile 	
flönt bacaya ba¤lant›, üstte kalan katlarda 	
hermetik cihaz,

Yanma havas›n›n emniyetli bir flekilde 
sa¤lanmas›, sabit baca çekiflinin sa¤lanmas› 
ve baca içinde yo¤uflman›n azalt›lmas› ama-
c›yla kullan›lan ve cihaz›n bulundu¤u ortama 
önceden belirlenmifl kesit ölçüsünü sa¤layan 
bir menfez ile havan›n sa¤land›¤›  Havalan-
d›rmal› Ortak Bacalar’da uygulanabilir (fiekil 
32-33).

5.2. Bacalar›n Genel Özellikleri
Bacalar; yanma gazlar›n›n s›cakl›¤›na, baca 
gazlar›n›n yo¤uflma problemlerine dayan›kl› 
ve yanma  ürünlerinden  etkilenmeyecek 
malzemelerden  ilgili standartlara uygun ola-
rak imal edilmelidir.

Bacalar dik ç›kmal›, zorunlu hallerde düfleyle 
30 dereceden büyük olmamak kayd›yla tek 
sapma yap›lmal›d›r. Bacalarda kesit daralmas› 
olmamal›d›r. 

Bacalar›n  dip k›s›mlar›nda tam s›zd›rmaz 
yap›da bir kontrol ve temizlik kapa¤› bulun-
mal›d›r. Tepeden temizlenmeyen  bacalarda 
çat›  içinde, sapma yapan bacalarda sapman›n 
bulundu¤u k›s›ma ikinci bir kontrol ve temiz-
leme kapa¤› konulmal›d›r. Bacan›n en alt›na 
yo¤uflma drenaj› için uygun toplama yeri ve 
sifonlu at›fl ba¤lant›s› yap›lmas› zorunludur. 
Bacan›n  en üstünde yanma gazlar›n›n at›ld›¤› 
noktada binan›n özellikleri ve rüzgar
durumuna göre uygun flapka konulmal›d›r.



fiekil 29. Ortak (fiönt) Baca

Bacan›n çat› üzerinde  kalan k›s›mlar›, yanm›fl 
gazlar› d›flar› verebilecek flekilde ve yüksek-
likte olmal›d›r. Baca tepesi çat› mahyas›ndan 
en az 80 cm, çat› örtüsünden 100 cm yüksekte 
olacakt›r. Bitiflik, blok ve ikili blok binalarda 
afla¤›da kalan bacalar›n komflu binaya zarar 
vermemesini sa¤lamak için bunlar›n  en az, 
yüksek olan bina seviyesine kadar ç›kart›l-
mas› gerekir. 

Bir bacaya benzer çekiflli gaz cihazlar› 
ba¤lanabilir. Bu ba¤lant›lar›n  merkezleri 
aras›ndaki düfley mesafe en az  25 cm olma-
l›d›r. Tabii çekiflli  gaz cihaz›n›n  ba¤land›¤› 
bacaya fan çekiflli gaz cihaz› ba¤lanamaz. 
Mutfak aspiratörlerinin gaz bacalar›na ba¤-
lanmas›na müsaade edilmez mutfakta, aspira-
törün ba¤lanaca¤› ayr› bir müstakil bacan›n 
yap›lmas› gerekir. 
Yeni yap›lacak  binalarda mevcut imar 
yönetmeliklerine göre;
•	 Bodrum katlar dahil, l iskan edilen kat 	

say›s› 5’den az veya 5 kata kadar olan 	
binalarda do¤algazl› cihazlar için ba¤›ms›z 	
veya flönt baca uygulanabilir.

•	 Kat say›s› 5’in üzerinde ise bu binalarda 	
do¤algazl› cihazlar için flönt baca 	
yap›lmal›d›r.

•	 Mutfak kokular›n›n at›lmas› amac›yla 	
kullan›lan  aspiratörü ba¤lamak için ikinci 	
bir baca yap›lmal›d›r. Bu baca ba¤›ms›z 	
veya flönt olabilir. 

Müstakil bacan›n etkili yüksekli¤i 4 metreden 
az olmamal›d›r. On kat›n üzerindeki binalarda 
mutfak kokular›n› atmak için flönt baca devam 
edebilir. 
Standardlara göre her 5 kat için ayr› flönt 
baca yap›lmas› gerekmekte iken, ülkemizdeki 
uygulamalarda bu kural 10 kata kadar 
uygulamaktad›r.
Ayr›ca de¤iflik gaz kurulufllar›n›n uygula-
malar›nda farkl›l›klar bulunmaktad›r. Baz› 
gaz kurulufllar›nda kullan›lacak do¤algaz 
cihazlar› için üst kattan bafllamak üzere afla¤› 
do¤ru 10. kata kadar flönt, onun alt›ndaki her 
kattaki cihazlar hermetik olmak zorundad›r. 
Baz›lar›nda ise bu kural alttan 10 kat için 
müstakil üstte kalan di¤er katlarda ise 
hermetik fleklindedir (fiekil 34). fiekil 31. Haz›r baca bloklar› ile flönt baca iç kesiti

fiekil 30. Haz›r Baca Bloklar› ile fiönt Baca



fiekil 32. Havaland›rmal› ortak (flönt) baca

fiönt bacan›n branflman boyu en az 1.2 m 
olmal›d›r. 2 flönt baca branflman› ayn› ana 
bacaya ba¤lanamaz. Her bir flönt baca 
branflman›na sadece bir cihaz ba¤lanabilir. 
Üflemeli brülörlü cihazlar ile atmosferik 
brülörlü cihazlar ayn› flönt bacaya ba¤la-
namaz. 

Metal k›l›f geçirilmifl bacalar›n bulundu¤u 
yap›lar paratoner ile korunmal› ve metal 
bacalar topraklanmal›d›r.     

Bacalar mümkünse bina içinde yap›lmal› ve 
geç so¤umas› için uygun malzemelerle 
mutlaka izole edilmelidir.

fiekil 33. 8 Katl› Örnek Havaland›rmal› fiönt Baca Uygulamas›

6. Do¤algaz Tesisatlar› S›zd›rmazl›k ve Mukavemet Testleri ve ‹flletmeye Alma
Gaz tesisat imalat› bitmifl tesisatlar projesine uygun olarak  döflendikten sonra dönüflüm için 
imalatç› firma ve gaz kuruluflu mühendisleri taraf›ndan test ifllemi gerçeklefltirilir.
Onaylanm›fl projesine uygun olarak  tamamlanm›fl  tesisatlar›n  cihaz ba¤lant› uçlar› kör 
tapa ile  s›zd›rmaz bir flekilde  kapat›larak cihazlara  ba¤lanmadan önce hava veya soy gaz 
ile dayan›kl›l›k ve s›zd›rmazl›k testlerine  tabi tutulacakt›r.  Test ifllemi iki etapta gerçeklefltirilir.

‹lk etapta bina regülatörü ç›k›fl›ndan sayaç girifl vanas›na kadar olan ana kolon hatlar›n›n 
testi yap›l›r.  Ana kolona ait  herhangi bir  sayaç konsolundan, sayaç  girifl  taraf›ndan test 
yap›labilir. Dayan›kl›l›k testinden sonra tesisattaki bas›nç; iflletme bas›nc› 21 mbar olan  
k›s›mlarda 50 mbar, iflletme  bas›nc› 21 mbardan yüksek olan k›s›mlarda ise iflletme bas›nc›n›n 
1.5 kat› olmal›d›r. Bu bas›nç alt›nda s›cakl›k dengelenmesi için 10 dakika beklendikten sonra 
tesisatta 10 dakika süre  ile U manometre kullan›larak s›zd›rmazl›k testi yap›l›r. Bu test 
esnas›nda manometrede bas›nç düflmesi olmamal›d›r. Tesisat›n  testi esnas›nda, ek yerlerinde 
anti-korozif sabun köpü¤ü ile de  s›zd›rmazl›k kontrolü yap›lmal›d›r. 

S›zd›rmazl›¤› sa¤lanmayan tesisatlara gaz verilmemelidir. Kaç›ran ekleme parçalar›, hatal› 
borular yenilenmeli ve tekrar kontrol edilmelidir. Boru çatlaklar›n›n kaynakla tamirat› yönüne 
gidilmemeli bunlar yenileriyle  de¤ifltirilmelidir. Tesisat›n  testi  tamamland›ktan  sonra boru 
içindeki bas›nçl› hava en üst noktadan tapa aç›lmak suretiyle boflalt›lmal›d›r. Test  sonucu 
olumlu ise bu bölüme gaz verilir. Test s›ras›nda tesisata girebilecek  olan hava sayaca  en 
uzak noktada bulunan cihaz vanas› aç›larak  d›flar› at›l›r.
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fiekil 34. Çok katl› binalarda gaz kuruluflu kurallar›na göre farkl› uygulamalar

fiekil 35. S›zd›rmazl›k testi prensip flemas›

Bu ifllemin  yap›ld›¤› bölmeler iyice havaland›r›lmal› ve bu ifllem süresince bu yerlerde aç›k 

alev, atefl bulundurulmamal›,sigara içilmemeli, sigortalar› sökülerek elektrik  cihazlar› ve 

kap› zilleri çal›flt›r›lmamal›d›r. Havan›n  tesisat  içinden  at›ld›¤›na  tamamen emin olduktan 

sonra aç›lan  tapalar ve vanalar kapat›l›p, test sonras› yap›lan sayaç ve cihaz  ba¤lant›lar› 

gaz  verildikten sonra anti korozif sabun köpü¤ü ile s›zd›rmazl›k testi yap›l›r. Ayr›ca gaz   

tesisat›nda gaz kullan›l›yor  ise ve bu mevcut  tesisatta yeni bir cihaz veya cihazlar  eklenmiflse 

gaz ile  test tekrar yap›l›r. Bunun için; öncelikle tesisata ba¤l› olan tüm cihazlar ve  cihaz 

pilotlar› kapat›l›r, sayaç giriflindeki vanadan gaz kesilir test  nipelinin  vidas› aç›larak buraya 

U  manometre tak›l›r. Sayaç  girifl vanas› yavaflça aç›larak bas›nç 10 mbara ç›kart›l›r. Tekrar 

sayaç girifl vanas› kapat›larak 1 dakikal›k bir süre ›s› kararl›l›¤›  için beklenerek  sonraki 2 

dakikada da bas›nç izlenir.

Bas›nçta bir yükselme varsa sayaç vanas› 

kaç›r›yor  demektir.  Bu durumda vana 

ya¤lan›r veya gerekirse de¤ifltirilir. Daha  

sonra tüm cihazlar  yetkili mühendis taraf›n-

dan çal›flt›r›larak varsa  gerekli ayarlar› yap›l›r 

ve matbu olarak bas›lm›fl ‹flletme Talimat-

namesi ve cihazlar›n kullan›m talimat-

nameleri  kolayca  görülebilecek  bir yere  

as›larak  aboneye teslim edilir. Testler ‘ U ‘ 

manometre veya di¤er ölçüm cihazlar› ile 

yap›labilir.
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